
 

Nieuwsbrief 1-2020 

Nieuwsbrief Peuter Thuis dec/jan 

Algemeen: 
Door verschillende oorzaken is de nieuwsbrief van december niet verstuurd naar de ouders, 
onze excuses hiervoor. Hierbij de nieuwsbrief dec/jan. 
 
Algemeen: 
Op donderdag 2 en vrijdag 3 december gaan de vloeren van het KDV in de was. De peuters 
zitten dan boven in het lokaal van de Flamingo’s en de baby’s in het lokaal van de Pinguïns, 
dat is direct boven de babygroep. Het is behelpen op die 2 dagen maar het moet nu eenmaal 
een keer gebeuren.  
 
Sluitingstijd 31-12: 
Op dinsdag 31-12 sluiten we om 17.00 uur zodat de leidsters op die dag ook op tijd bij hun 
familie/gezin kunnen zijn. Mocht dit echt niet lukken laat het ons dan weten. 
 
Hoofdluis: 
Na de kerstvakantie controleren we weer op hoofdluis op alle groepen.  
 
Waterpokken: 
Er heerst nog steeds waterpokken op de groepen. De kindjes mogen gewoon naar de opvang 
komen mits ze er niet te ziek van zijn en geen koorts (+38,5) hebben. 
 
Dans/gymles peuters: 
We hebben afgelopen maand de laatste dansles van Kerima gehad. Vanaf januari zullen we 
weer gaan gymmen op de dinsdag en donderdagochtend met Cindy! 
 
Om 7.00 uur open: 
Vanaf 2 januari zijn wij om 7:00uur geopend. Hiervoor moet U wel een contract hebben, 
voor vragen hierover mail naar info@peuterthuis.nl. Alle afspraken hierover met leidsters 
vervallen per 2-1-2020. De leidsters van de babygroep zullen aanwezig zijn vanaf 7.00 uur als 
er ook kinderen in de kindplanner staan met een contract vanaf 7.00 uur. De peuters tot 3 
jaar worden dan opgevangen op de babygroep en de peuters vanaf 3jaar boven op de BSO. 
Om 7:30uur zullen zij worden opgehaald door de leidster van zijn/haar groep.  
 



Vakantie Janet Viejou: 
Janet Viejou is op vakantie vanaf 14-1 t/m 29-1-2020. Probeert u voor deze datum zoveel 
mogelijk ruilingen/extra opvang/afwezigheid door te geven via de kindplanner. Anders 
mailen naar personeel@peuterthuis.nl of telefonisch: 026-2130335 maar via de kindplanner 
kan ook nog steeds. 
 
Peutergroep: 
Thema winter: 
Bij winter denken we aan sneeuw en ijs. In dit thema werken en praten we behalve over 
sneeuw en ijs ook over kou en warme kleren. De komende weken zullen we de winter zeker 
tegenkomen of ervaren! Wat trek je aan als je naar buiten gaat? Hoe voelen die warme 
stoffen? Hoe ziet het er buiten uit als het heeft gevroren? Welke woorden horen bij de 
winter?  
 
Nieuwe kindjes:  
We heten Skye van harte welkom toe op de peutergroep. 
 
Persoonlijke bakjes in de gang: 
Kijkt u a.u.b. regelmatig in de bakjes van de kinderen op de gang? Vaak maken de kindjes 
een mooie tekening voor papa of mama en van sommige kinderen liggen zelfs de Sint 
cadeaus er nog in! 
 
Peuter+groep: 
Komen en gaan: 
We nemen afscheid van Olys, Milas en Job. Wij wensen jullie heel veel plezier en succes op 
de basisschool en de BSO! Wessel, Zarah, Bella en Liam zijn over naar de plusgroep. Welkom 
op de peuter+ groep!  
 
Thema: 
In januari gaan wij aan de gang met de thema's: ''winter'' en ''ik ga logeren''. 
 
Rekenen: 
Naast ons taalprogramma logo 3000 werken we vanaf januari ook met een pre-school 
rekenmethode. U moet hierbij denken aan sorteren op kleur, vorm en grootte. Maar ook 
tellen bij bijv. de gymlessen, licht en zwaar, meer en minder, groot en klein etc. We doen dit 
op een speelse wijze, spelend leren en met materiaal dat de oudste peuters zal prikkelen om 
hier mee aan het werk te gaan.  
 
Prikbord: 
Graag het prikbord in de gang in de gaten houden, daar staat veel belangrijke info op! 
 
Wisseling lokaal: 
We gaan van lokaal ruilen met de PSZ Jip en Janneke, de laatste voorbereidingen zullen 
plaatsvinden in de kerstvakantie. De daadwerkelijke ruiling zal dan ergens in januari 
plaatsvinden, u merkt het vanzelf wel. Het is uiteraard veel praktischer om naast elkaar te 
zitten. 
 
Babygroep: 

mailto:personeel@peuterthuis.nl


Nieuwe baby’s: 
Doan & Néomie zijn nieuw bij ons. Welkom en een fijne tijd bij ons op het KDV!  
 
 

Wij wensen alle kinderen en ouders een fijne jaarwisseling toe en een goed 2020! 
 


